ÅRSMELDING 2016

Stiftelsen Kulturhuset USF

Forsidebilde: USF fasade med utsmykning og dekor fra perioden som
sardinfabrikk. Foto: Liselinn Woll

USF er en nasjonal aktør i kultur- og kunstfeltet og et
kulturhus med internasjonalt omdømme og aktivitet

USF er landets største samlokalisering av kunst-, kultur- og
kreative virksomheter. Omlag 200 personer har arbeidssted her og
produserer kunst og kultur med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Miljøet er tverrfaglig og omfatter kunstnere, produsenter,
festivaler, ideelle organisasjoner, kommersielle virksomheter og
bransjeorganisasjoner. Samlet sett representerer virksomhetene på
USF en stor andel av kunst- og kulturproduksjonen i Bergen, der
nye uttrykk skapes og grunnmuren for kontinuitet og innovasjon
ivaretas.
Stiftelsen Kulturhuset USF sitt kulturpolitiske oppdrag (formålet)
er å skape best mulig produksjons- og formidlingsvilkår for samtidskunst og ulike musikksjangere innenfor elektrisk forsterket
musikk. Vår visjon er å være en høyt anerkjent samerbeidpartner
og utvikler i kunst- og kulturfeltet. Våre arbeidsområder er:
- Flerscenehus for musikk, film- og scenekunst
- Utstillingssted for samtidskunst
- Drift av internasjonal gjestekunstnerordning, designinkubator
og prosjekter som kommer inn under formålet
- Samarbeid med huseier av USF for å tilrettelegge for et fruktbart
og aktivt kulturklyngemiljø.

Foto: Lucky View v/ Christoffer Pettersen og Mikkel Graham Guttormsen
Bergenseren Alan Walker har gjort stor suksess internasjonalt
og gjorde sin første store opptreden i hjembyen her på USF.
Det ble to utsolgte hus, og konserten ble produsert av Bergen
Live, og filmet og sendt på TV2 i sin helhet. Dette var en
omfattende produksjon når det gjaldt lyd og lys og viste at
Røkeriet USF er en svært fleksibel scene som kan tilpasses de
fleste produksjonsformater.
På bildet ser vi vokalistene Tove Styrke og Marius Salomonsen
under Alan Walker sitt show.
Foto: Lucky View v/ Christoffer Pettersen og Mikkel Graham
Guttormsen

ÅRET 2016
Etter Arena-ombyggingen
har USF hatt stor vekst i aktivitet og
omsetning. Fjoråret var det tredje
fulle driftsåret etter ombyggingen
og bekrefter tendensene fra de to
foregående år med økt aktivitet.
Antall konserter øker og viser at
USFs profil i enda sterkere grad
fremstår som et konsertsted.

Scenekunstaktiviteten i Studio USF
er nesten halvert på tre år, i stedet
har konsertaktiviteten på samme
scene økt.

Kunstutstillinger og kunstprosjekter
i Visningsrommet USF holder seg på
et jevnt nivå i besøkstall, og har en
liten økning i antall arrangementer.

Filmaktiviteten holder seg i hovedtrekk jevnt, men har en liten
nedgang grunnet at UiB avsluttet
avtalen med Cinemateket i Bergen
om undervisningsfilm.

Om lag 135 000 personer besøkte
790 arrangement på USF.
Dette er ny rekord.

ØKONOMI

Årsresultatet er forbedret med 1,7 millioner fra 2015 til 2016, og er ved utgangen av 2016
tilnærmingsvis i balanse. Årsregnskapet viser et negativt resultat på kr 9133.
Med dette har man oppnådd styrets vedtatte økonomiske målsetning for 2016. Resultatforbedringen kommer gjennom økte inntekter og kostnadsreduksjoner.

Netto omsetning i 2016 var kr 13,3 millioner
(netto omsetning er brutto omsetning fratrukket periodiserte tilskudd til investeringer). Dette er en økning
på 16 % fra 2015 og 94 % høyere sammenlignet med
2011 som var siste ordinære driftsår før ombygging.
Tilsvarende tall i 2011, før ombyggingen, var kr 6,7 mill.
USF sine egeninntekter, dvs inntekter fra utleie til
arrangement, lokaler og kafédrift, har økt med 197 % i
samme periode. Egeninntektene utgjør i 2016 kr 10 millioner og er 75 % av netto omsetning mot 73 % i 2015.
I 2016 hadde vi en gjennomgang av inntektsføring av
investeringstilskudd for Arena USF. PWC anbefalte
en justering av inntektsføringen innenfor et uendret
inntektsføringsprinsipp. Bakgrunnen er den faktiske
økonomiske situasjonen og rentebildet etter ferdigstillingen av Arena USF. Denne justeringen hadde en positiv
effekt på resultatet.
Ombyggingen i 2011 hadde som mål å skape optimale
produksjons- og formidlingsvilkår for hele spekteret av
elektronisk forsterket musikk og for andre arrangører
som bruker lokalene våre. Aktivitetstallene viser at
tilretteleggingen har blitt tatt godt imot av musikk- og
kulturmiljøene.
Ombyggingen var ikke bare av bygningsmessig art.
Den har også et driftsmessig motsvar i form av teknisk

bemanning, som skal bistå den økte aktiviteten. Derfor
har USF gjennomført en nødvendig bemanningsøkning
i driftsavdelingen som har gitt tilsvarende økte driftsutgifter.
Resultatforbedringen har også sammenheng med god
kostnadskontroll og kostnadskutt gjennom bla. nedbemanning i administrasjonen. USF har klart å gjennomføre driften, selv med økt aktivitet og avvikling av planlagte omsorgspermisjoner med liten bruk av innleid
personell. Det må bemerkes at dette er et grep som har
latt seg gjennomføre innenfor en tidsavgrenset periode
og er ikke bærekraftig over tid.
Det er også kun utført nødvendig vedlikehold. Over tid
vil vedlikehold på 2016-nivå medføre et vedlikeholdsetterslep.
USF mottok offentlig støtte i 2016 fra:

Bergen kommune generelt driftstilskudd, kr 2 125 000
Bergen kommune investeringstilskudd til Arena USF, kr
2 000 000
Bergen kommune rentetilskudd knyttet til ekstra låneopptak, kr 160 000
Bergen kommune etter makeskifte med Kulturdepartementet (investeringstilskudd Arena USF), kr 2 656 000
Hordaland Fylkeskommune, kr 160 000

AKTIVITET
Den positive utviklingen med høy aktivitet fortsetter.
Omlag 135 000 personer besøkte 790 arrangement på USF.
I tillegg kommer et stort antall andre besøkende til USF som ikke kan
telles som f.eks. kafégjester, besøk til virksomheter,
atelierbesøk, møter, kunstnernes aktiviteter o.l.
Tilbudet er omfattende og de besøkende representerer
et bredt mangfold av befolkningen.

MUSIKK
Arrangørliste musikk:
Made
Mount
Nattjazz
Bergen Live
Sky Agency
Stageway
Bergen Jazzforum
Perfect Sounds Forever
Bergen Kulturskole
Vestnorsk Jazzsenter
Borealis
Blastfest
Emergenza
Asian Streetfood
Telestar Storband
NMG/G-Huset
Bergen Salsaklubb
Bergen Assembly
Shantykoret Cape Horn
Årstein/Løvheim
Valkyrien
Deus Lux entertainment
Aktive Studenters Forening ASF
Cinemateket i Bergen med stumfilmkonserter

Konserter er arrangementsmessig i flertall med
hele 209 enkeltkonserter, og noen flere konserter i
Røkeriet enn i Sardinen.
Nytt for 2016 var et større antall konserter i Studio USF
enn tidligere år pga musikkfestivalene Blastfest, Edge
og Nattjazz. I Cinematek-salen og Visningsrommet har
det også vært et mindre antall musikkarrangement. USF
er hovedscenen for jazz i Bergen og aktiviteten var stor
i 2016. Bergen Jazzforum er en erfaren arrangør som
avvikler konserter med både internasjonale stjerneartister og lokale jazztalenter. Tilbudet med konserter for
barn (Bajazz) er en suksess, og det er alltid fulle hus om
søndagene når Bajazzkonsertene avholdes.
Korsang, samtidsmusikk og korpsmusikk er jevnlig å
høre fra USF sine scener, mens rytmisk musikk, representert ved rock og jazz i særdeleshet, er i flertall. Scenen
Røkeriet er en av de fremste akustiske tilrettelagte arenaene for forsterket musikk i Norge. Stedet har etablert
seg som stoppested på de aller fleste norske toppartister
sine turnéplaner, og for internasjonale artister med publikumspotensiale opp til 1250. Standarden er på toppnivå
og konsertsalen er attraktiv for både rene konserter,
festivaler og mer kommersielt rettede eventer.
USF er musikkfestivalhuset fremfor noen, og få om noen
andre arenaer kan tilby muligheten for musikk fra fire
scener samtidig uten forstyrrende lydlekkasje mellom
scenene.

FAMILIEDAGER
Vi fortsatte å arrangere månedlige Familiedager
gjennom hele 2016, 8 tilsammen, der gjennomsnittsbesøket har vært på 110 hver gang. Programmet varierer
noe fra gang til gang, men hovedsakelig har tilbudet vært:
Folkedans med Ervingen
Hiphop med Bergen Dansesenter
Danselek for små barn med Bergen Dansesenter
Lek og aktivitet med Gategym
Portrettfotografering med OK Foto
Skrotskulpturversted med Siri Haaskjold
Film- og animasjonsverksted med Cinemateket
Ansiktsmaling
Disko
Performance med lokale performancekunstnere
Omvisning i kunstutstillingene i Visningsrommet USF
Ulike kunstverksteder
Bajazzkonserter
Kunstnere og organisasjoner som holder til i USF-huset
stiller på dugnad med folk og aktivitet, og Bergen Jazzforums Bajazzkonserter går av stabelen på samme tid.
Familiedagene ble støttet av
Fana Sparebank og Bergen kommune i 2016.

FILM

Stiftelsen Cinemateket i Bergen driver vår
kinosal og formidler den klassiske filmkulturarven, såvel
som nye filmer. Cinemateket sitt tilbud utfyller det regulære kinotilbudet til Bergen Kino, og med arrangementer som foredrag og regissørmøter spiller stedet en viktig
rolle for filmkunstinteresserte .
Cinemateket driver også ungdomsfilmklubben HUFF,
som får stadig flere medlemmer og besøkende.
Kinosalen kan leies av andre på dager uten ordinære
visninger, f.eks. har polske og litauiske organisasjoner vist
nye kinofilmer fra hjemlandet der. Sammenlagt var det
416 åpne visninger og 8500 besøkende til film i kinosalen.

Bergen Internasjonale Filmfestival, BIFF, rigget om konsertsalen Røkeriet til kino, og store deler av festivalens
skoleforestillinger gikk av stabelen der.
Det ble også arrangert utekino i bakgården med godt
besøk; omlag 200 publikummere, tross tåke og regn.
I Visningsrommet USF ble BIFF sitt sideprogram Expanded med film i skjæringspunktet teknologi/kunst
presentert. Den var godt besøkt, og den vakte spesiell
interesse hos den yngre generasjon.
BIFF satser videre på USF som hovedvisningsarena, i
tillegg til Bergen Kino.

FESTIVALER
USF er godt egnet til festivaler og helhusarrangementer.
I 2016 ble det arrangert
- Hordalandsfinale i UKM
- EDGE-festivalen med metalmusikk
- Blastfest
- Nattjazz
- Emergenza

- Den hemmelige festen (i forbindelse med musikkbransjefestivalen Vill Vill Vest)
- Bergen Assembly
- Oktoberdans (BIT Teatergarasjen)
- Bergen Internasjonale Filmfestival

SCENEKUNST
BIT Teatergarasjen bruker Studio USF til mange
av sine forestillinger, mens de selv er uten eget scenehus.
Under deres festival Oktoberdans ble Røkeriet rigget om
til teaterscene og Visningsrommet ble tatt i bruk til festivalarrangementer. Det var 33 scenekunstforestillinger i
teatersalen i 2016, en nedgang fra 46 året før.
Vi revurderer denne scenens bruk og funksjon pga utidsmessig teknisk anlegg og innretninger, samt at det frie
scenekunstmiljøets behov for scene hovedsakelig dekkes
av Cornerteateret.

Bilde: Fra forestillingen “Me too” av Kristin Ryg Helgebostad og Laura
Marie Rueslåtten i Studio USF // BIT Teatergarasjen.

ØVRIG AKTIVITET I USF-HUSET
Mange virksomheter som holder til på det
øvrige arealet på USF har aktivitet for publikum: kurs,
møter og andre arrangementer. Dette er kunstnere som
har atelier, interesseorganisasjoner og undervisningsorganisasjoner.
Skrivekunstakademiet i Hordaland sin undervisningsaktivitet omfatter også åpne temakvelder og enkeltstående kurs.
AKKS sin kursaktivitet med opplæring i instrumenter
og bandspilling er populært, og AKKS driver også USF
sine fire øvingsrom for band. De rapporterer et totalt
besøk på omlag 10200.
Bergen Dansesenter leier ut sine lokaler til ulike
kurstyper innen dans og bevegelse, de rapporterer et
totalbesøk på 19853, og i tillegg omlag 608 for utleiearrangement og prøvedager.
Yogaskolen leier ut deler av sitt areal til kurs i meditasjon og annet, i tillegg til sine egne tilbud.
Brak arrangerer faglige kurs for sine medlemmer i
musikkbransjen, og hadde tilsammen 598 kursbesøk her
på USF.
Kunstnerne arrangerer årlig 1 åpen dag der alle kan
komme og besøke atelierene. Besøk til disse telles ikke.
Et antall kurs innen dans, trening og design er ikke tatt
med i vår telling fordi rapporteringene er usikre, eller
fordi administrasjonen ikke har fått informasjon.

Bilde over: Det amerikanske bandet Wilco spilte på Bergenfest og brukte
Røkeriet til preprod-scene.
Bilde under: Musikere som opptrådte på Bergen Arfo Festival hadde
øvinger på USF i forkant av festivalen.

KUNST
Kunstnere i 2016 talte hele 59 personer:
Erna Skuladottir & Karin Blomgren,
Linda Anda Dalmar, Kristin Velle Georg, Hilde
Frantzen & Nina Bang Larsen,
Lona Hansen, Sara Rönnbäck, & Daniel Slåttnes,
Lisa Him-Jensen & Filippa Barkman,
Marvin Gaye Chetwynd,
Anne-Sophie Blytt,
Marthe Aune Eriksen,
Anette Friedrich Johannessen,
Bjørn-Henrik Lybeck,
Martin Woll-Godal & Mirjam Raen Thomassen,
David A. Rios
Dino Dikic, Kurt Johannessen, Sarah Jost, Imi Maufe, Rita
Marhaug, Håkon Holm Olsen, Julie Lillelien Porter, Randi
Annie Strand, Elisabet Alsos Strand, Anja Ulset i
gruppeutstillingen “Smak av bok”
Julesalgsutstilling med Ingrid Aarset, Anne-Britt Lerøy,
Egil Røed, Therese Christensen, Torild Børretzen, Elke

Vårt galleri Visningsrommet USF hadde et
godt utstillingsår med 14 kunst- og utstillingsprosjekter og 7012 besøkende. Vi legger vekt på at programmet skal være variert, både i forhold til fagdisiplin,
nasjonalitet og alder. I tillegg til at all kunstnerisk
aktivitet skal være profesjonell, er mangfold og bredde
viktige prinsipper for kunstprosjektene som finner sted
i Visningsrommet.
Programmet settes sammen på bakgrunn av innsendte
søknader, og har fagfellevurdering.
Visningsrommet har gjennom årene blitt oppgradert
til profesjonell standard, og oppleves som attraktivt av
mange kunstnere. Beliggenheten i et kulturhus som
USF kan gi høye besøkstall og god eksponering mot et
stort kulturpublikum. I tillegg til rene utstillinger var
Visningsrommet arena for kunstrelaterte arrangementer som artist talks, workshops, seminarer og popup bokhandler.
USF søker om årlig prosjekttilskudd fra Bergen kommune (kr 25 000 i 2016), og mottar fast driftstilskudd
fra Hordaland fylkeskommune (kr 50 000 i 2016).
Høsten 2015 ble det gjort avtale med en privatperson
som ønsket å gi en årlig gave på kr 172 000 i tre år.
Avtalen gjelder fra 2016.

Karnik, Magnar Moen, Line Hvoslef, Åse Ljones, Sissel Blystad, Hannu Konttinen, Brit Bøhme, Torill Nøst,
Anne-Sophie Blytt, Inger-Johanne Brautaset, Kari Aasen,
Gunnvor Olsen, Bjørg Nedrebø, William Nicolaysen,
Cato Løland, Dillan Marsh, Cecilia MB Jonsson,
Eva Britt Rasmussen, Karina Herteig, Anne Knutsen,
Signe Halle, Ingrid Berven, Bjørn Krzywinski,
Marta Nerhus, Turid Solheim og Birgit Eide.

Visningsrommet USF sitt
utstillingsstipend på kr 10 000
ble i 2016 tildelt
Lona Hansen, Sara Rönnbäck
& Daniel Slåttnes for
“Spirituell tid og rom”
og
Fra Pleinair utstillingen
med
Klara
Sofie
Ludvigsenfor
og Erik Friis Reitan
Bjørn-Henrik
Lybeck
“November”

Bilde: Fra utstillingen “Spirituell tid og rom” i april 2016. Foto: Erik
Friis Reitan

ARTIST IN RESIDENCE
Bilde: Finske Maija Savolainen er fotograf/billedkunstner
og har returnert flere ganger for videre arbeid

Artist in Residence Bergen (AiR Bergen) er en
internasjonal gjestekunstnerordning utviklet og drevet i
samarbeid med Bergen kommune. Tilbudet som består
av 2 leiligheter og 2 studio på USF, ble startet i 1999. Til
nå har 209 kunstnere fra hele verden hatt arbeidsopphold
her.
AIR Bergen bidrar til å vitalisere kunstmiljøet i Bergen
gjennom samarbeid mellom de gjestende kunstnerne og
det lokale kunstmiljøet. Gjestekunstnerne representerer
en stor faglig bredde og profesjonalitet innen områder
som billedkunst, forfatterskap, filmregi, komposisjon, nye
medier, dans og koreografi. Profesjonelle kunstnere fra
alle fagfelt kan søke om opphold. Vi tar imot søknader fra
alle nasjonaliteter, men ikke fra norske statsborgere eller
fra kunstnere som bor i Norge.
Tallet på søknader til AiR Bergen har eksplodert de siste
årene, fra omkring 25 - 30 årlig til 210 søknader for 2016.
For 2017 var antallet 116 og for 2018 er antallet søknader
138. Søknadene vurderes i samarbeid med representanter
fra kunstmiljøene iBergen.
I 2016 hadde USF besøk av 13 ulike kunstnerne på én- til
tre måneders opphold fra land som Finland, Canada,
Portugal, Storbritannia, Frankrike, Østerrike, USA, Sør
Korea og Etiopia. Disse representerte fagene visuell kunst,
performance, dans, musikk/komposisjon og tekst.
Gjestekunstnerordningen har faste samarbeidspartnere
som BEK, BIT Teatergarasjens Prøverommet, S12, Visp
og BAG (Bergen ateliérgruppe). Andre samarbeidspart-

nere i 2016 var Østre, Ekkofestivalen, Carte Blanche,
Bergen Dansesenter, Borealis, Familiedag på USF, Det
Akademiske Kvarter, Bergen Kunsthall, Performance Art
Bergen og Bergen Assembly.
Av gjestekunstnernes aktivitet kan vi nevne:
- Bethan Kellough spilte på Ekkofestivalen og hadde
artist talk på USF gjennom BEK.
- Carmen Moreira viste deler av ”Sprout” på Prøverommet og hadde danseverksted for barn på Familiedag USF.
- Denise Ackerl gjorde performance på Prøverommet.
- David Coll holdt åpent studio med artist talk og lydverksted for barn på Familiedag på USF.
- Henni Kitti viste videoarbeid på Prøverommet og på
Poesiaften på DAK. I mai 2017 skal hun ha utstilling på
Blokk sammen med Lisa Him-Jensen.
- Maija Savolainen hadde åpent studio. I etterkant av
oppholdet har hun returnert til Bergen flere ganger for
videre arbeid, og hatt utstilling på Studio 17 i Stavanger.
- Mia Dayhe Kim holdt åpent studio hvor hun viste ny
film laget i Bergen.
- Ruth Murray har holdt åpent studio, og viste arbeider på
Prøverommet.
- Traci Kelly viste video på Bergen Kunsthall i forbindelse
med B-Open.
- Bergen Assembly brukte hybler til kunstnerne Gregory
Castéra, Jeffery Lubow, Thierry Madiot, og studio til utforming av Marvin Gaye Chetwynds ”The Elexia App”.
- tidligere gjestekunstnere kommer tilbake til Bergen,
f.eks var Kabir Carter (AiR 2015) og Jenny Moore (AiR
2010) tilbake som kunstnere/kuratorer ved Partisan Cafe/
Bg Assembly.

BERGEN DESIGNINKUBATOR
Bergen Designinkubator er en ressurs for
design i Bergen, og er utviklet av Bergen kommune, UiB
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) og USF.
Prosjektet skal synliggjøre designkompetansen og styrke
nyutdannedes mulighet til å etablere egen næring i Bergen. Designerne får arbeidsplass i et faglig fellesskap på
USF, til redusert pris, samt faglig veiledning og støtte.
Designinkubatoren er et godt eksempel på at ved å slå
sammen flere parter som hver har sin spisskompetanse
kan en oppnå noe nytt.
I løpet av 2016 var det 8 designere i aktivitet i inkubatoren.

Bilde: Grafisk designer Ingrid Rundberg - fra projektet “Snitt” 2016.

ORGANISASJON

STYRET

REPRESENTANTSKAP

ADMINISTRASJON

Elisabeth Halvorsen, leder
Tor Fosse
Inga Moen Danielsen
Chistine Kahrs
Siw Anita Lien
Jette Christensen
Lars Mossefinn

Ateliergruppen USF
Bergen Jazzforum
Stiftelsen Cinemateket i Bergen
Stiftelsen Bergen Dansesenter
BIT 20 Ensemble
Hordaland Musikkråd
Skrivekunstakademiet i Hordaland
AKKS Bergen
Vestnorsk Filmsenter
Bergen Næringsråd
Hordaland fylkeskommune
Bergen kommune
Nøstet-Verftet-Klosteret Velforening

Ivar Chelsom Vogt, kulturhussjef
Evy Sørensen
Line Nord
Sindre Didriksen
Hallvard Nomeland
Kjetil Aabø
Erik Freding
Martin Boye Sætre
Kjartan Grønhaug
Anette Sem Ringel

Vara:
Mikal Telle
Stine Tveten

Stiftelsen Kulturhuset USF består av en stab med faste
ansatte, et styre og et representantskap. Styret velges av
representantskapet i årlig møte.
Bergen Næringsråd er representantskapets ordfører i
perioden 2014 - 2016. Nøstet-Verftet-Klosteret velforening er varaordfører .

FAKTA OG TALL

Antall besøkende:
135 000

Netto omsetning:
13,3 millioner

Antall arrangementer:
790

Årsresultat:
- 9 133

Antall konserter:
209

Antall årsverk i stab:
8,3

Antall scenekunstforestillinger:
33

Stiftelsen Kulturhuset USF mottok i 2016 offentlig støtte
fra:
- Bergen kommune
generelt driftstilskudd, kr 2 125 000
- Bergen kommune
investeringstilskudd til Arena USF, kr 2 000 000
- Bergen kommune
rentetilskudd knyttet til ekstra låneopptak, kr 160 000
- Bergen kommune
etter makeskifte med Kulturdepartementet
(investeringstilskudd Arena USF), kr 2 656 000
- Hordaland Fylkeskommune,
kr 160 000

Antall besøk i Visningsrommet USF:
7012
Antall utstillinger / kunstprosjekt i Visningsrommet USF:
14
Antall filmvisninger:
377

WEB
- Hovednettsted www.usf.no
- Artist in Residence - gjestekunstnerordningen
www.airbergen.com
- Bergen Designinkubator
www.bergendesigninkubator.no
- Folk og USF www.folkogusf.no

ÅRSBERETNING

og årsregnskap på de følgende sidene

- USF på Facebook
www.faceook.com/usfverftet
- Visningsrommet USF på Facebook
www.facebook.com/visningsrommetusf
- USF på Twitter @usfverftet
- Visningsrommet USF på Twitter @visningsrommetu

ÅRSBERETNING 2016
og årsregnskap på de følgende sidene
Stiftelsens revisor er PwC Bergen

